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UCHWAŁA NR XXIII.140.2017
RADY GMINY DOMASZOWICE
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Domaszowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,
b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej;
2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
2. Wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola prowadzone w zakresie realizacji programu wychowania
przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych
przepisach, realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, określonym w ramowym planie dnia.
§ 2.1. Opłata za wychowanie przedszkolne dzieci w wieku do 5 lat świadczone przez przedszkola w czasie
przekraczającym wymiar wskazany w § 1 ust. 2 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę ponad czas
realizacji podstawy programowej dalej zwaną stawka godzinową. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie
z przepisami ustawy o systemie oświaty.
2. Opłatę miesięczną za wychowanie przedszkolne ustala się na podstawie stawki godzinowej oraz liczby
godzin pobytu dziecka w przedszkolu publicznym ponad czas określony w § 1 ust. 2.
§ 3. Miesięczna opłata wnoszona jest przez rodziców w terminie do dnia 10. następnego miesiąca.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI.235.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Domaszowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Nowak

